
 
 

 
 
 

Červenec 2016   

 
1.  července (pátek) 
Daň z příjmů 

a) Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2015 v prodloužené lhůtě 
včetně úhrady této daně  

 
8.  července (pátek) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za červenec 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Zdravotní pojištění: 

a) Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob 
bez zdanitelných příjmů za červenec. 

 
11.  července (pondělí) 
Spotřební daň: splatnost daně za květen  (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. července (pátek) 
Silniční daň : 
Záloha na daň za předcházející kalendářní čtvrtletí.  
 
 
20. července (středa) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen.    
 
Daň z přidané hodnoty:  
Daňové přiznání a daň k MOSS  
 
Daň z příjmů: 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen ( z mezd ) 
 
Odvod z loterií a jiných podobných her 
Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 
2016  
 
25. července (pondělí) 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za červen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
Podání přiznání a daň za druhé čtvrtletí u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.  
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za červen 2016 a za 2. čtvrtletí 2016 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za červen 2016 a za 2. čtvrtletí 2016   
 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen  
 
 
Spotřební daň:  

a) Splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) 
b) Podání daňového přiznání za červen 2016 



c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za červen  - pokud vznikl nárok)  

 
 
 
Ostatní informace 

 
 
Platební kalendář a kontrolní hlášení 
 
Pokud u záloh na energie uplatňuje odběratel nárok na odpočet až po vyúčtování, měl by přesto 
vykázat údaje v kontrolním hlášení podle jednotlivých plateb.  
 
V současné době dobíhají ještě zúčtovací období 2015-2016. Na zálohy existuje platební kalendář, 
podle něhož měla být hrazena měsíčně záloha. Není výjimkou, že odběratel hradí vyšší zálohy. 
Následně je přijat zúčtovací daňový doklad. Nárok na odpočet je uplatňován nikoliv v okamžiku platby 
záloh, ale až po vyúčtování. 
 
Uplatnění nároku na odpočet není povinností plátce, ale jeho právem, které může využít během 3 let. 
Aby daňové přiznání souhlasilo na podané kontrolní hlášení a vykazované údaje, musí být nárok na 
odpočet uveden i v kontrolním hlášení za období, kdy je nárok uplatňován v daňovém přiznání. 
 
Pokud je celková výše záloh nad 10 000 Kč, pak by u odběratele měly by být rozepsány v části B.2. 
kontrolního hlášení. To znamená každá záloha v samostatném řádku kontrolního hlášení s tím, že do 
sloupce DPPD uvede buď datum skutečného přijetí platby dodavatelem (pokud je známo), nebo v 
případě, že toto datum není známo, pak uvede datum odepsání úhrady ze svého účtu. 
 
Samostatně pak bude uveden rozdíl mezi celkovým základem daně a zálohami. Zde bude jako DPPD 
uvedeno DUZP uvedené vystavitelem zúčtovacího daňového dokladu a evidenční číslo zúčtovacího 
daňového dokladu. 
 
 

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu  

Senát Parlamentu České republiky schválil zákon č. 186/2016  o hazardních hrách, který 

spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční 

celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České republice.  

Schválené zákony nahrazují  zákon z roku 1990 a přináší komplexní úpravu provozování 

hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany sázejících a jejich okolí před 

patologickým hráčstvím, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v 

členském státě EU nebo EHP, zpřísnění státního dozoru, regulace nelegálních provozovatelů 

hazardních her na internetu a řádné zdanění hazardu. Při jejich tvorbě Ministerstvo financí 

vycházelo především ze zahraničních analýz, doporučení českých a zahraničních organizací i 

ze zkušeností vyspělých států Evropy. 

Nová právní úprava v reakci na současný výskyt nelegálního hazardu významně posiluje 

postavení jednotlivých správních orgánů příslušných v oblasti hazardních her. Povolování 

hazardních her je nově koncipováno jako dvoustupňové, kdy Ministerstvo financí bude 

zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a 

technologických požadavků, ale povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní 

pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.  

Oproti vládou schválené podobě zákonů, byla tato právní úprava v průběhu projednávání v 

Poslanecké sněmovně upravena dvěma zásadními pozměňovacími návrhy. Zatímco původní 

návrh zákona o dani z hazardních her předpokládal tři sazby daně, a to 35 % pro technické 

hry, 30 % pro loterie, binga a živé hry a 25 % pro kursové sázky, totalizátorové hry, tomboly 

a turnaje malého rozsahu, v důsledku přijetí pozměňovacího návrhu došlo ke změně na dvě 

sazby, a to na 35 % pro technické hry a 23 % pro všechny ostatní. Poslanci také odhlasovali 

pozměňovací návrh, který ruší navrhované omezení provozu hazardních her v blízkosti 

sportovních, kulturních zařízení a v prostorách vlakového nebo autobusového nádraží. Nově 



tak o vhodnosti či nevhodnosti umístění provozovny hazardních her, například v sousedství 

škol, školek, nemocnic či kostelů, budou rozhodovat obce v rámci obecně závazných 

vyhlášek.  

 

Změny nové právní úpravy: 

•             Umožnění provozování hazardních her subjektům z ostatních členských států EU a 

EHP. 

•             Možnost provozování hazardních her na internetu. 

•             Nový systém povolovacího řízení, v rámci kterého je část pravomocí přenášena na 

obce. 

•             Zavedení tzv. sebeomezujících opatření – možnost sázejícího stanovit si maximální 

výši sázky a prohry za zvolené časové období a dále maximální možnou dobu účasti na hře. 

•             Vznikne rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách – vyloučeny např. 

osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby v úpadku v rámci insolvenčního řízení. 

•             Striktní rozlišení kasina a herny z důvodu zamezení obcházení zákona za současného 

stanovení podmínek pro jednotlivé druhy herních prostorů. 

•             Zvýšení daňových sazeb na 35 % u technických a 23 % u ostatních her. 

•             Rozšíření dozorových pravomocí - např. zabavení nelegálního automatu, vstup do 

provozovny. 

•             Převedení dozorových pravomocí na nový dozorový orgán - Celní správu. 

•             Opatření pro boj s nelegální internetovými provozovateli - blokace internetových 

stránek či plateb. 

•             Zavedení nového informačního systému provozování hazardních her sloužící k lepší 

kontrole dané oblasti - zajištění efektivní státní správy, dozoru nad plněním zákonných 

povinností, ochrana účastníků hazardní hry a veřejného zájmu, kontrola finančních a herních 

dat, předcházení podvodům a praní špinavých peněz a provádění dalších analýz. 

Zároveň byl i schválen zákon č. 187/2016 o dani z hazardních her.  

Účinnost všech zákonů se navrhuje od 1. ledna 2017. 
 
 
    
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


